
10 dages - forespørgsel om skovene og udvikling og formidling af det 
grønne i Aarhus kommunen
 
Socialdemokraterne, Det radikale venstre og Alternativet ønsker med 
denne forespørgsel, at stille skarpt på de indsatser, vi gør for at sikret at 
vores by og kommune er grøn og at sikre og vedligeholde stærke 
naturforbindelser. Vi ønsker at skabe lidt mere overblik over hele vores 
grønne indsats som kommune, fordi vi ved at aarhusianerne sætter stor 
pris på den omgivende natur og fordi vi med skovrejsning sikre 
drikkevandsinteresser. Vi er generelt optaget af, at skabe de bedst 
mulighede rammer for en mere mangfoldig natur - i byen og i kommunen 
generelt. Til gavn for naturen selv, men også for højne aarhusianernes 
livskvalitet.

Vi ønsker følgende belyst

1. I Kommuneplan 2017 er målsætningen om en forøgning af skovarealet 
til 8000 ha inden 2030 beskrevet. Hvor langt er vi i forhold til 
målsætningen på nuværende tidspunkt, og hvordan forløber processen 
frem mod indfrielsen af målsætningen i 2030?

2. Vi ønsker også en status på hvorledes det går med Skovudviklings- 
planen, Drikkevandsplanen og Friluftplanen - alle planer som har stor 
betydning for natur, naturudvikling og benyttelse af naturen. 
 
3. Hvordan har udviklingen været ifht. at sikre og udbygge de grønne kiler 
og korridorer gennem de sidste ti år, og hvilke planer er der for sikringen 
og udbygningen fremadrettet?
 
4. I Aarhus fortællingen står der “Vi bevarer de grønne åndehuller, og vi 
fylder dem og byrummet med liv”. Hvordan arbejdes der med at bevare de 
grønne åndehuller i Aarhus, og i hvilken grad lykkes vi dermed med 
visionen om at bevare de grønne åndehuller? Er der en politik ifht. hvilke 
træsorter man benytter sig af i byen og dens grønne åndehuller. 
 
5. Hvilke initiativer er igangsat for at styrke den biologiske mangfoldighed i 
by og land i Aarhus Kommune? Er der f.eks. fokus på en mere artsrig 
skovnatur.
 
6. Hvilke skovrejsninger er foretaget med henblik på en sikring af vores 
grundvands- og drikkevandsressourcer de sidste 5 år, og i hvilke områder 
er der fremadrettede planer for skovrejsning med dette formål?



 
 
7. Vi ønsker en beskrivelse af arbejdet med skovpleje og -udvikling i 
Aarhus kommune? Hvad er målene? Er der en plan for etablering af 
forskellige typer skov og hvilke trætyper satser man på i vores skove. 

8. Hvor store og hvor mange områder med “urørt” skov har vi i Aarhus 
kommune -  defineret som vild skovnatur med en blanding af gamle træ, 
moser og sumpe samt blomstrende urter.
 
9. Hvilke initiativer tager vi i Aarhus Kommune til formidling og 
videregivelse af viden om natur til børn, unge og voksne?
 
10. Hvilke samarbejder og partnerskaber har Aarhus Kommune med 
NGOère og foreninger, der gerne vil skabe aktiviteter i skovene?
  
 
Med venlig hilsen
 
Louise Lindskrog, Byrådsmedlem (S), Medlem teknisk udvalg og 
økonomiudvalget
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Eva Borchorts Mejnertz, Byrådsmedlem (RV), forkvinde for Børn- og 
Ungeudvalget, medlem af bæredygtighedsudvalget og udvalget for 
frivillighed og samskabelse
 
Steen Bording Andersen, Byrådsmedlem (S), Formand for kulturudvalget 
og medlem af social og beskæftigelsesudvalget


